
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2013./XI. szám

Karácsonyi Köszöntő
Kedves mendei Lakosok!

Az adventi várakozás idején, karácsony közeled-
tével, melegség tölti el szívünket.  Egy-egy pilla-
natra megállunk a koszorú gyertyáinak fényeinél, 
mely négy gyertya évszázadok óta figyelmeztet 
a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró 
örömhírre. Arra, hogy nem vagyunk reményte-
lenül magunkra hagyva és kiszolgáltatva a sö-
tétségnek örökre ebben a világban. 
A településünk, ez a kis közösség, egy 
nagy család. Az ünnep hangulatában fon-
tos, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk 
azokra, akiknek nem jut annyi fény, annyi 
törődés, mint nekünk. Fontos, hogy se-
gítsük őket szeretettel, jó szóval. Gondol-
kodjunk, mit nyújthatnánk szeretteinknek, 
másoknak, hogy az ünnep meghitt pillana-
tában elégedetten, szívünkben  jó érzéssel 
állhassunk a karácsony fája mellé.
A gondoskodás a mi legemberibb érté-
künk. Ha az ember nemcsak saját magáért 
él, igazi harmóniát tud teremteni lelkében 
és a környezetében. 
Hol harmónia,  béke, szeretet van, ott meg-
hitt, bensőséges kapcsola-
tokra épülő családot, 
közösséget lehet te-
remteni.
 

A településünkön ez évben végzett felada-
tok annak érdekében kerültek megvalósí-
tásra, hogy községünk lakói még  inkább 
otthon,  még inkább a nagy család  tag-
jának érezzék magukat. A kitűzött célok 
megvalósításához szükség volt a lakos-
ság támogató bíztatására, olykor bíráló 
szavakra, melyből bizonyságot  nyertünk  
arról, hogy a közösségünk figyel ránk, 
figyel egymásra. Láttuk, hogy nem csak 
önmagunkért, egymásért is kiállunk.
Az elkövetkezendő évben is számítunk 
együttműködésükre, erre az összefogás-
ra amivel a jövőben is csodákra leszünk 
képesek együtt, egymásért.
A közeledő ünnepek alkalmából kívánom, 
hogy mindenhová jusson fény, gondosko-
dás, szeretet. Legyen lelkünkben béke, 
otthonunkban harmónia. Halljuk meg egy-
más szavát, halljuk meg az örömhírt. 
Kívánok mindenkinek szerettei körében 
töltött meghitt, békés karácsonyt és re-
ménytejes, boldog új esztendőt!

Kaszanyi József
polgármester  
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Testületi hírek, információk csatornahálózat építési munkái
Mende Község Önkormányzatának képviselő-
testülete az előző Mendei Híradó megjelenése 
óta 2013. november 21-én tartott testületi ülést. 
•A képviselő-testület a testületi ülésen 
elfogadta a 2013. évi költségvetés I-III. 
negyedévi beszámolóját, valamint a 
2014. évi költségvetési koncepcióját. 
•A testület a 2014. évi költségvetést elő-
készítve döntött a jövő évi folyószámla 
mértékéről és annak előkészítéséről.
•Döntött az orvosi ügyelet változatlan 
formában történő fenntartásáról.
•A bölcsőde építéséhez kapcsolódó-
an kiválasztotta a konyhatechnológiát, a 
mosodai gépeket, valamint az informati-
kai eszközöket szállító cégeket.
•A testület utolsó napirendi pontjai között 
elfogadta 2014. évi belsőellenőrzési tervét.
A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes 
egészében elérhető a weblapon.

Hivatali munkarend
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az ünnepek ideje alatt a Polgármesteri 
Hivatal ügyeleti napjai a következőkép-
pen alakulnak:
2013. december 23-án 8-12 óráig lesz 
ügyfélfogadás, de a pénztár szünetel.
2013. december 24-től 2014 január 6-ig a 
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz. 
December 30-31-én Igazgatási szünet, ki-
zárólag elhunyt személy anyakönyvezése 
esetén a 06-30/972-05-97-es telefon-
számon Kremmer Gáborné érhető el.
Január 2-3-án Igazgatási szünet, kizá-
rólag elhunyt személy anyakönyvezése 
esetén a 06-30/220-84-40-es telefon-
számon Wágner Istvánné érhető el.
Az ünnepek utáni első munkanap 2014. 
január 6. (Hétfő)    Mona Gyula

jegyző

Iskolai étkezés- befizetés
Január 8. Szerda  
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
Január 10. Péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
Január 13. Hétfő 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: Január 20. Hétfő 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban

Háziorvosok 
ünnepi rendelési ideje

Dr. Dóczi Ildikó 2013. 12. 30-tól 2014. ja-
nuár 5-ig szabadságon lesz. Ez idő alatt 
Dr. Marosi Gyöngyi fogja helyettesíteni őt a 
saját rendelési helyén és idejében. 24 órás 
Központi Ügyelet a következő napokon lesz: 
December 21. szombat, December 24-től 
29-ig minden nap,December 31-én, és 
január 1-én. December 2-tól a gyömrői 
labor előjegyzéssel működik. Időpon-
tot lehet kérni a 06-30/511-7052-es tele-
fonszámon naponta 1000 és 1300 között. A 
terhesek és a 14 év alatti gyermekek labor-
vizsgálata soronkívül történik. A vérvétellel 
kapcsolatos további kérdésekre a háziorvo-
si rendelőkben készséggel adunk választ.
Dr. Dóczi Ildikó Dr. Marosi Gyöngyi

Vigyázat Csalók!
Mende területén ismét csalók tűntek fel! A 
település háziorvosainak nevével visszaélve 
megpróbálnak elsősorban idős embereknek 
reuma elleni gyógyászati segédeszközöket el-
adni. Itt hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy 
a település háziorvosai nem adnak ki páciens-
listát semmilyen ügynöknek. Dr. Dóczi Ildikó

Az ősz előre haladtával az idei évre végéhez 
közeledik a szennyvízberuházás kivitelezésé-
nek azon része, mely a belterületi csatorna-
hálózatot érinti. Az öt kisrégió településein 
összességében jól, a tervezettnek megfelelő-
en haladtak a kivitelező konzorciumok. A bel-
területi csatornaszakaszok – gerincvezetékek 
és házi bekötések – tekintetében a legtöbb te-
lepülésen a vezetékek több mint 80%-át lefek-
tették. A csatornaszakaszok egy részében már 
túl vannak a végleges úthelyreállításokon is. 
Ezek jellemzően a közútkezelő fenntartásában 
lévő két és három számjegyű főbb közleke-
dési utak, és azon aszfaltos és szilárd útborí-
tással nem rendelkező utak, melyek esetében 
eltelt a megfelelő tömörödési időszak. A téli 
időszakban már jellemzően nem nyitnak 
újabb munkaterületet a településeken belül. 
A vezetéképítések a regionális, településeket 
összekötő vezetékszakaszokra korlátozódnak.
Az elkövetkező évre a maradék szakaszok 
kivitelezése és a végleges úthelyreállítások 
elkészítése marad. Jelen állás szerint leg-
később 2014. szeptemberére elkészülnek a 
teljes csatornahálózattal. Ez alól talán csak a 
tápiószelei kisrégió települései képezhetnek 
kivételt. Itt a szükséges engedélyek csak je-
lentős csúszással álltak rendelkezésre, így 
a fenti előrehaladást sem tudják felmutatni 
a kivitelezők. A projekt zárása itt sem kerül 
veszélybe, de jövőre feszített tempóban kell 
ebben a kisrégióban végezni a kivitelezést. 
Ellenben a szennyvíztisztító telep Tápiószelén 
már csaknem elkészült. Próbaüzemével vi-
szont meg kell várni, hogy a csatornahálózat 
legalább 50-60 %-ban elkészüljön.

A további négy szennyvíztisztító telep kö-
zül hármat már kivitelez a vállalkozó, a 
tápiószentmártoni telep építését januárban 
kezdik. A központi komposztáló telep építé-
sével hamarosan végéhez közeledik, a pró-
baüzem tavasszal kezdődhet.
December elejéig befejezik azokat a munká-
latokat, melyek szükségesek a téli időszak 
zökkenőmentes áthidalásához. A kivitelezők 
nem vonulnak le véglegesen a területekről, 
de olyan állapotban hagyják, hogy a téli köz-
lekedés akadálymentes legyen. Folyamatos 
ügyeletet is tartanak, így a tél folyamán ke-
letkező hibák kijavítása zökkenőmentes lesz.
Továbbra is felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy még nem lehet a csatornahálózatra 
rákötni. Arra előreláthatólag a jövő év során 
kerülhet sor. Erről előzetesen tájékoztatjuk a 
lakosságot. Javasoljuk, hogy az ingatlanon 
belüli csőszakasz kiépítésével is várjanak, 
mivel azt a leendő üzemeltető valamilyen 
formában szemrevételezni, dokumentálni 
szeretné. A Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás, illetve a települések vezetése tá-
jékoztatót fog kiadni azon vállalkozások lis-
tájáról, amelyek megfelelő szakértelemmel, 
ellenőrizhető módon végzik munkájukat és 
nem mellékesen hosszútávon elérhetőek 
lesznek a térségben.

Tápió PR

Nagyon jól haladtak a csatornahálózat építési munkáival
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Elkezdődtek az Adventi programok
Az első adventi gyertyagyújtás 

Hagyományainkhoz híven, november utolsó, 
és december minden szombatján egy kis 
adventi ünneplésre invitáltuk Mende község 
lakosságát, hogy együtt készüljünk a Kará-
csonyra. 

Mint azt előző számunkban 
is olvashatták, az első ilyen 
alkalom idén november 30-a 
volt.
A műsort Kaszanyi József pol-
gármester beszéde nyitotta, 
aki köszöntötte a falu lakossá-
gát, és a karácsonyt megelő-
ző várakozás fontosságáról is 
szót ejtett, majd meggyújtotta 
az első adventi gyertyát.

Az ünnepi beszéd után a Géza 
Fejedelem Általános Iskola 
1. osztályos tanulói adták elő 
színdarabjukat, mely szintén 
az adventhez kapcsolódott.
A kézműves portékáikat felvo-
nultató árusok segítségünkre 

voltak a karácsonyi készülő-
désben, hiszen akár náluk 
is beszerezhettünk egy-egy 
ajándékot családtagjainknak, 
szeretteinknek.
A képviselő-testület tagjai, és 
a polgármesteri hivatal dolgo-
zói a szülők által sütött süte-
ményeket, forralt bort és me-
leg teát osztogattak a műsor 
egész ideje alatt.

Huszák Zsuzsi

Van segítség a dohányzás abbahagyásához
Mint minden évben, idén is november har-
madik csütörtökén ünnepeltük a Ne gyújts 
rá! Világnapot. Kiváló alkalom ez arra, 
hogy aki már felhagyott a dohányzás káros 
szokásával, az valóban ünnepeljen, akinek 
pedig még nem sikerült, elgondolkodjon a 
nem dohányzó életforma előnyein.
A dohányzásról való leszokás hatalmas nyere-
séget jelent az egyéneknek, családoknak és 
az egész társadalomnak egyaránt. Akinek si-
kerül letennie a cigarettát, már rövid idő után 
sokkal jobb lesz a közérzete, a fizikai teljesítő 
képessége, szebb lesz a bőre, fokozatosan 
csökken a dohányzással összefüggő beteg-
ségek kockázata és persze nagyon sok pénzt 
is megtakaríthat. Az egészség jelentős egyéni 
és társadalmi érték, a lakosság jó egészsége 
a fenntartható gazdasági növekedés feltétele.
Mindezek fontosságát felismerve a Kormány 
nagyon sok intézkedést tett az elmúlt időszak-
ban: 2012-től tilos a dohányzás valamennyi 
zárt - és több nyílt - légterű közösségi térben, 
2013-tól a dohánytermékek csak elrettentő ké-
pekkel kombinált figyelmeztetésekkel hozhatók 
forgalomba. Emellett jelentősen nőtt a cigaretta 
ára, és átalakították a dohánykereskedelmet is: 
dohánytermékek értékesítése kizárólag olyan, 
más termékeket csak korlátozottan árusító 
szakboltokban engedélyezhető, amelyekben 
valóban csak 18 éven felüliek vásárolhatnak. 
Ezeknek az intézkedéseknek már kimutatható 
eredményei vannak. Nőknél és férfiaknál egy-
aránt csökkenő tendenciát mutat a naponta do-
hányzók aránya, és több mint 200.000 ember 
hagyta abba a dohányzást az elmúlt egy évben. 
Változott a passzív dohányzás mértéke is: mind 
a közterületeken mind az otthonokban csök-
kent azok száma, akik mások dohányfüstjének 
vannak kitéve. Az eredményeket bemutató ku-
tatás adatairól bővebb információk az Orszá-
gos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás 

Fókuszpont honlapján olvashatók: http://www.
fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/
hu/content/aktualitasok
Az eredmények a nemdohányzók védelméről 
szóló törvény betartása tekintetében is biztató-
ak. Az elmúlt hetekben a Világnap alkalmából a 
Népegészségügyi Intézetek munkatársai által 
végzett akcióellenőrzések tapasztalatai szerint 
az ellenőrzött egységekben (pl. egészségügyi 
intézményekben, oktatás-nevelési intézmé-
nyekben, vendéglátó- és kereskedelmi egy-
ségekben stb.) a nemdohányzók védelméről 
szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak be-
tartásra kerülnek. 
A dohányzás szenvedélybetegség, amelyet 
sok esetben nem könnyű abbahagyni, ezért 
kiemelt figyelmet kap a leszokás támogatása 
is. Az Országos Dohányzás Leszokás Támo-
gatási Módszertani Központban képzett szak-
emberek segítenek a leszokni vágyóknak. 
A 06-80/44-20-44-es ingyenesen hívható 
telefonszámon üzenetrögzítő várja a leszokni 
vágyó dohányosok telefonjait, ahol nevük és 
telefonszámuk megadását követően néhány 
napon belül visszahívást kapnak. A hat alkal-
mas telefonos tanácsadás után féléves és 
éves után követést is végeznek, azaz megke-
resik azokat, akik részt vettek a programban, 
és megkérdezik, hogyan állnak a leszokással.
A tüdőgondozó hálózat szakorvosai szintén 
segítenek a leszokásban. Háziorvosi beutaló-
val, előre egyeztetett időpontban fogadják a 
dohányosokat, és egyénre szabott tanácsadás 
keretében ajánlják fel a leszokás támogatás 
különböző módjait. 
A leszokásban segítséget nyújtó országos tü-
dőgondozó hálózat részeként a monori-nagy-
kátai térségben a következő tüdőgondozókhoz 
lehet fordulni:
Monor, Kossuth L.u.101. Tel.: 06-29/412-170
Nagykáta, Sütő u 1. Tel.: 06-29/440-114
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Községi karácsony

1630-tól Kásavölgyi óvodások műsora, 
az utolsó adventi gyertya meg-
gyújtása

1700-tól  Községi Karácsony-ünnepség 
a Szabadidőközpontban

• Ünnepi köszöntőt mond Kaszanyi József 
polgármester 

• Római katolikus egyház ifjúsági csoport-
jának fellépése

• Ünnepi beszédet mond Kovács Kornél 
Római Katolikus plébános 

• Evangélikus Egyházközség énekkarának 
műsora

• Köszöntőt mond Pintér Mihály evangéli-
kus tisztelendő

• Hagyományőrző Népi Együttes ünnepi 
műsora, Közreműködik a Rozmaring 
Nyugdíjas Klub

Az ünnepi műsor teljes ideje alatt kézmű-
ves kirakodóvásár várja a megjelenteket.
Az adventi programok ideje alatt süte-
ménnyel, zsíros kenyérrel, forralt borral és 
teával várunk minden kedves vendéget!

16 órától megtekinthető az élő bethlehem!

Sok szeretettel várunk mindenkit!
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Megérkezett a Mikulás!

Impresszum:
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Nyomdai előkészítés és kivitelezés: 
SK. Marketing Kft. 2220 Vecsés, Bánya utca 5.

2013. december 7-én községünkbe is megér-
kezett a Mikulás! A nagy hideg ellenére több 
száz gyermek várta a nagyszakállút, 
aki a második adventi gyertya meg-
gyújtása után együtt nézte meg velünk 
a pusztaszentistváni óvodások műsorát, 
akik versekkel, dalokkal készültek. A Miku-
lás manóinak köszönhetően idén ötszáz gyer-
mek kapta meg Mikulás-csomagját. Segítsé-
güket ezúton is köszönjük! 
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Az ünnep egyik fénypontja a karácsonyi lako-
ma. Az esti vacsoránál mindennek meg volt 
a maga előírása és jelentése. 
Jelentősége volt a szépen hímzett kará-
csonyi abrosznak is, amelyet kizárólag 
erre az alkalomra használtak. Karácsony-
kor piros csíkos terítőt tettek az asztalra, 
mert a karácsonyi abrosznak varázsereje 
volt: bőséget, egészséget hozott, ezért 
később sütő - vagy vetőabrosznak hasz-
nálták. Az ünnep fontos kelléke volt az 
asztalon a kenyér, s valahol a kalács. Je-
lentősége volt annak is, hogy az asztalra 
kerülő kenyér egész legyen, hogy a teljes 
esztendőre bőven 
legyen. 
Karácsonykor a fő-
étel a pulyka és a 
diós-mákos bejgli. 
Szinte valamennyi 
karácsonyi étel-
nek volt mágikus 
jelentése. A bab, 
a borsó, a mák bő-
séget biztosított; a 
fokhagyma védte 
az egészséget; a 
diót használták a 
rontás elhárítására, 
sőt jövendöltek is belőle (egészséges dió 
egészséget, a rossz betegséget jelen-
tett), a méz az életet édessé tette; az alma 
az egység, egészség, szépség, szerelem 
szimbóluma volt. Az almának karácsony-
kor sokféle mágikus szerepet tulajdonítot-
tak. A palócoknál például egy almát annyi 
felé vágtak, ahányan voltak a családban, 
s mindenki kapott belőle, hogy összetart-
son a család vagy ha valaki eltévedne, 
hazataláljon. A karácsonyi dióevés széles 
hazában elterjedt szokás volt. 

A karácsonyi asztal elmaradhatatlan éte-
le a hal. Ez városi hagyomány, és bécsi 
eredetű, hiszen rántva kell fogyasztani, 
és ez az elkészítési mód onnan terjedt el. 
Persze ennek az ételnek is van mágikus 
jelentése, magyar hagyomány szerint a 
halpénz, halpikkely sok pénzt jelent. Az 
ünnep idején nem hiányozhatnak az asz-
talról a sütemények sem. Szinte elmarad-
hatatlan a bejgli, emellett nagyon elterjedt 
a mézeskalács is. A mézeskalácsot már 
hetekkel az ünnepek előtt megsütik. A kü-
lönböző figurákkal a karácsonyfát is szok-
ták díszíteni. 

Az ilyenkor szokásos ünnepi ételek a tel-
jesség igénye nélkül:
Levesek: 
borleves, halászlé, káposztaleves 
Sültek: libasült, kacsasült, rántott hal, rán-
tott pulyka, gesztenyével töltött pulyka, 
héjában sült burgonya: mákos guba
Desszertek: diós-mákos bejgli, fatörzs, le-
gényfogó, diós aprósütemények, mézes-
kalács, mákos guba, vaníliás kifli.

Az ünnepi asztal varázsa, Karácsony Karácsonyi köszöntő
Makadám László

Szent este éjjelén
Szenteste éjjelén
Sétálni legszebb élmény.
Ünneplőbe öltözött a világ,
A szeretet járja át.

Nézem a mesés fákat,
Sok színes lámpa,
Szívem átjárva,
Melegséget árasztva.

Oly mesés ilyenkor a világ,
Feledteti mindennapok búját.
Látni lehet mesés házat,
Szerényebbet, másat...

Az ablakokon belesve
Mindenhol csillogás,

Szikrázó gyertyák,
S van, hol ajándék hegyek.

De van, hol csak egy ölelés lehet.

Gyermekek kacaját
Hozza felém a hideg szél,

Nem fázom, felmelegít
A szerteáradó szeretet.

Csillagos az éj,
Köztük sok angyal él.

Kik csodával halmoznak el rég.
Azt kívánom, teljesüljön...

A világ álma,
Jusson e szeretetből 

az év más-más napjára!



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk 
megfejtése 

a következő volt: 
„Mikulás December 6.”

Az ünnepekre való tekintettel 
a helyes megfejtést beküldők közül 

öt szerencsés nyertest sorsoltunk ki: 
Joó Roxána, Jurkovics Péter,

Szeberényi Péter, Török Donát,
Tudkovics Gábriel

Gratulálunk a nyerteseknek!
Jutalmuk egy egész napos belépőjegy 

a Micimackó játszóházba!
Töltsd ki a rejtvényt a meghatározások 
alapján, és küld be a helyes megfejtést 
a mende@mende.hu e-mail címre!!

Rejtvény gyermekeknek

 1.  Téli játékeszköz.
 2. Karácsonyi vacsora  

első fogása.
 3. Téli csapadékból épített  

figura.
 4. Ezt találod  

a karácsonyfa alatt.
 5. Karácsonyi desszert

 6. Téli csapadék hullása.
 7. Karácsonyfát díszítő 

édesség.
 8. Ilyen fából készül az 

ünnep dísze.
 9. Isten hírnöke.
 10.  Ezzel van megrakva 

az ünnepi asztal.
 11.  Fákon növő adventi 

dísz.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Elkészítés
A combot felkockázzuk, majd pörköltalapot 
készítünk belőle annyi különbséggel, hogy 
a pirospaprikát kihagyjuk belőle. A gombát 
és a gerslit külön – külön beáztatjuk. A kol-
bászt karikára vágjuk. A savanyú káposztát 
egy nagyobb fazékban, bő vízben feltesz-
szük főzni. 

Ha a comb már majdnem puha, félretesz-
szük. Miután a káposzta megpuhult, hozzá-
adjuk a combot és a kolbászt, valamint a   
beáztatott gombát levével együtt és végül  
a leszűrt gerslit. Addig főzzük, amíg az ösz-
szes hozzávaló teljesen megpuhul, ezután 
egy nagy pohár tejfölt keverünk hozzá. 
Friss kenyérrel tálaljuk.

Elkészítés
A lisztet, a sütőport, a cukrot, a zsírt, az 
egész tojásokat és a vaníliáscukrot jól ösz-
szegyúrjuk. A tésztát két részre osztjuk és 
az egyik részhez 10 dkg reszelt csokoládét 
vagy 3 dkg kakaót adunk. A tésztákat kü-
lön-külön félujjnyi vastagságúra nyújtjuk. A 

fiókban keresünk egy ízlésünknek megfe-
lelő alakú formát és azzal kiszaggatjuk. A vi-
lágos figurákat kristálycukorral megszórjuk 
és zsírozott sütőlemezen kisütjük. Sütés 
után a sötét tésztákat lekvárral megkenjük 
és a világosakat ráragasztjuk.

Kremmer Gáborné

Hozzávalók 4 személyre
•1 kg savanyú káposzta, 
•1 kg sertéscomb, 
•1 szál füstölt kolbász, 
•20 g szárított vargánya gomba, 
•2-3 marék gersli (hántolt árpa), 
•1 vöröshagyma, 
•1 nagy doboz tejföl, 
•só, bors

Hozzávalók 4 személyre
•50 dkg liszt, 
•1 csomag sütőpor, 
•20 dkg cukor, 
•20 dkg zsír vagy margarin, 
•2 tojás, 
•1 csomag vaníliás cukor, 
•10 reszelt csokoládé, vagy 
•3 dkg kakaó.

Karácsonyi receptek
KARÁCSONYI KÁPOSZTALEVES

LEGÉNYFOGÓ



 

Éttermünkben idén első ízben kerül megren-
dezésre Sziveszteri party svédasztalos ünne-
pi vacsorával és táncos-zenés műsorral. Ez 
alkalomból szeretettel meghívjuk Önt és min-
den kedves ismerősét, hogy töltsük együtt 
az év utolsó napját! Az ünnepi hangulatról 
táncos show műsor és a Color Band zenekar 
gondoskodik.

Ünnepi program
1900 érkezés
2000 az est megnyitása táncműsorral, 

vacsora
 hangulatkeltő táncos show műsor
2400 Himnusz, pezsgős koccintás
 tüzijáték
 éjféli büfé

Ünnepi menüajánlatunk
Leves:
Újházi tyúkhúsleves
Hideg előétel, Szilveszteri vegyes ízelítő:
Kaviáros, halkrémes, rákkrémes töltött tojás
Sajtkrémes, körözöttes sonkatekercs
Kaliforniai sajttekercs
Francia saláta, almás zellersaláta, 
frankfurti lencsesaláta, kevert saláta
Fő étel:
Pezsgős malacsült, törtburgonyával, 
párolt lilakáposztával
Vaddisznó pörkölt házi tarhonyával
Baconnal, birsalmával töltött jércemell, 
jázmin rizzsel
Desszert: Szilveszteri torta
Almás, túrós, meggyes rétes
Csoki mousse
Éjféli büfé:
Korhely leves
Kolozsvári mini töltöttkáposzta
Újévi lencsefőzelék, füstölt csülökkel

Részvételi díj: 7000,-/fő

Szilveszter 2013

A belépő árát – asztalfoglalást követően 
– kérjük december 22-ig befizetni szíves-
kedjenek. Foglalását a részvételi díj egé-
szének befizetésével tudjuk véglegesnek 
tekinteni.
Befizetés módja: készpénzben az étterem-
ben, illetve utalással az alábbi számlaszám-
ra: 65100060-11376327. A megjegyzés 
rovatba kérem írja be a teljes nevét.

Ez várja Önt Szilveszterkor a Rizzo-ban! 
Ne hagyja ki! Szilveszterezzen velünk!

( Az ár tartalmazza az ünnepi vacsorát, éjféli büfét, üdvözlő italt, pohár pezsgőt)
Asztalfoglalás: 06-29/266-954, 06-30/320-4505

Kellemes Szórakozást És Boldog Új Évet Kívánunk!


